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Treść raportu:
Zarząd Spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do
informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 21 lutego 2020 r. sporządzonym na
potrzeby wprowadzenia 5.469.000 akcji serii A do ASO na rynku NewConnect informuje, że w dniu 9
kwietnia 2020 r. Spółka powzięła informacje w zakresie zawartej umowy typu lock-up na akcjach
Emitenta.
W związku z faktem, iż:
1) debiut akcji Spółki na rynku NewConnect miał miejsce w dniu 7 kwietnia 2020 r.;
2) obrót akcjami Spółki zostaje wstrzymany ze względu na nadmierny popyt na akcje i przekroczenie
dopuszczalnych wahań kursów, które zostały wskazane w Regulaminie ASO oraz załącznikach;
3) ww. osoba fizyczna nabyła akcje Spółki po cenie rynkowej wynoszącej na dzień zawarcia
przedmiotowej transakcji na poziomie 3,20 zł za jedną akcję i będącą jednocześnie równowartością
kursu odniesienia akcji Spółki na dzień debiutu akcji Spółki w ASO NewConnect;
Autoryzowany Doradca w dniu 9 kwietnia 2020 r. wyraził zgodę na sprzedaż przez jedną osobę fizyczną
(posiadająca poniżej 5,00% głosów na WZ) wszystkich posiadanych akcji, tj. 68.189 akcji i tym samym
zawarł z nią porozumienie o rozwiązaniu umowy lock-up.
Powyższe związane jest z zamiarem wsparcia płynności i bezpieczeństwa obrotu akcjami Emitenta
poprzez umożliwienie swobodnego rozporządzenia akcjami przez ww. osobę fizyczną, dzięki czemu
uzyskane zostanie zwiększenie podaży akcji Spółki w publicznym obrocie
W związku z powyższym, umowami czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up łącznie
objętych jest 4.610.000 akcji, stanowiących 73,76% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz
uprawniających do 4.610.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 73,76% udziału w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Umowy typu lock-up zawarte są przez trzech największych
akcjonariuszy Emitenta tj. PlayWay S.A., Panią Julię Leszczyńską (Prezes Zarządu Spółki) i Pana Emila
Leszczyńskiego (Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki).
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny
wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.
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